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TECHNISCHE INFORMATIE

VERSCHILLENDE KLEUREN

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing:
• De te repareren plek schoonmaken en met de pasta in de gewenste kleur opvullen.
• Bij een diepere beschadinging kan na droging een tweede laag noodzakelijk zijn.
• Vervuilingen van aangrenzende oppervlakken direct met een vochtige doek verwijderen.

Geschikte producten voor nabehandeling:
Kan na droging met alle LOBADUR® Lakken en LOBACARE® onderhoudsmiddelen nabehandeld worden.

Reparatiepasta voor het afsluiten van kleine voegen en 
beschadigingen van gelakte houten vloeren, meerlagenparket-, 
kurk- en laminaatvloeren.

• Oplosmiddelvrij
• Veilige en eenvoudige verwerking
• Universeel op diverse ondergronden inzetbaar
• Hoog vulvermogen
• Alle varianten zijn onderling mengbaar

Toepassingsgebied:
Reparatiepasta voor het vullen van kleine voegen en 
beschadigingen bij kant en klaar gelakte meerlaags parket-, kurk- en 
laminaatvloeren.

Reparatiepasta
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TECHNISCHE INFORMATIE

VERSCHILLENDE KLEUREN

Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap direct met water reinigen.

Droogtijd: De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige 
ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden 
tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het 
afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBATOOL Cover 400 gebruiken. Productspecifieke 
aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker 
afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op 
basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker 
niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van 
LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze 
aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door 
deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle 
voorgaande versies hun geldigheid.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en 
beschermd.

Reparatiepasta


